
P r i j a z n o  p o z d r a v l j e n i !

Murska Sobota je kljub mogočnim stoletnim hrastom in čudovitim starim zgradbam, 
ki pričajo o njeni bogati zgodovini, mlado in energično mesto. Hitra avtocestna povezava 

z osrednjo Slovenijo, rastoča industrijsko obrtna cona in uspešna podjetja,  trgovska 
središča na obrobjih mesta, banke, zavarovalnice, razvojno – izobraževalne institucije 

ter nagel utrip mesta s pestro ponudbo kulturnih in družabnih dogodkov jo postavljajo ob 
rob primerljivim mestom širom Evrope. 

Pa vendar je Murska Sobota drugačna. Tukaj se ljudje še zmeraj znamo ustaviti in si vzeti 
čas za drobne radosti  življenja. Ohranili smo gostoljubno prekmursko dušo in še vsakdo, 

ki se je tu ustavil, je pripomnil, da se pri nas dobro počuti.  

Vse tiste, ki naših krajev še ne poznate, prijazno vabim na obisk; zagotavljam vam, da 
boste v Murski Soboti preživeli lepe trenutke. Ti so namreč največja 

dragocenost življenja.

Dobrodošli v srcu Pomurja. V prisrčno prekmurski Murski Soboti!

dr. Aleksander Jevšek, župan
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Zagreb  . . . . . . . . . . . . . .  151 km
Beograd  . . . . . . . . . . . .  503 km
Budimpešta  . . . . .  299 km
Gradec  . . . . . . . . . . . . . .  100 km
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Na stičiščih poti 
Murska Sobota leži v središču nižinskega dela Prekmurja 
ob reki Ledavi. Območje je bilo zaradi vode in enostavne 
dostopnosti vedno zanimivo za poselitev. Prva cesta,  
ki je peljala tod mimo iz Lipnice do Dolge vasi, je znana  
iz rimske dobe. Njen srednjeveški razvoj so narekovale 
prometnice, ki so povezovale nemške dežele z Ogrsko. 
Danes leži ob pomembni avtocesti Lizbona–Kijev. Prvo 
železniško povezavo je dobila leta 1907 z Budimpešto, 
leta 1924 pa tudi z Ljubljano. Od Murske Sobote je skoraj 
enako oddaljeno pet evropskih prestolnic: Ljubljana, 
Dunaj, Bratislava, Budimpešta in Zagreb. 

Središče regije 
Murska Sobota je sedež najsevernejše slovenske mestne 
občine z 20 000 prebivalci, nastale 1995, ki upravno 
povezuje mesto z okoliškimi kraji: Bakovci, Černelavci, 
Krogom, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polano, Puščo, 
Rakičanom, Satahovci in Veščico. Kot mesto se prvič 
omenja 1366. Od srednjega veka je bilo središče različnih 
upravnih in sodnih funkcij. Status središča Pomurja, 
regije, ki geografsko povezuje slovenski panonski prostor 
na obeh bregovih reke Mure – zgodovinsko pokrajino 
Prekmurje na levem bregu in del zgodovinske dežele 
Štajerske s Prlekijo na desnem bregu – ji tudi danes 
dajejo sodne, zdravstvene, šolske in kulturne inštitucije, 
podjetja, banke in trgovska središča. 

O imenu
Ime Sobota bi naj izviralo iz osebnega imena.  
V najstarejših ohranjenih dokumentih iz 14. stol. se 
pojavlja z dodatkom Mura in različnimi imenskimi 
oblikami, ki dobijo v 15. stol. madžarsko končnico – 
szombath. V 19. stol. se ponovno pojavlja zgolj ime brez 
pridevnika, kot Szobota, kar je v madžarskem črkopisu 
zapisana slovenska oblika imena. Kot Murazombatha  
se mesto prvič omenja v listini, ki nosi datum 16. julij 
1348. Tega dne občina praznuje svoj občinski praznik. 
Potrditev izjemnih pravic Murski Soboti je 1628 podpisal 
cesar Ferdinand II., v dokumentu pa se kraj imenuje 
Olchincz, kar je nemško ime Sobote.

Darovi sv. Miklavža
Sv. Nikolaj (Miklavž), škof iz Mire v Mali Aziji, je zavetnik 
soboške stolnice, kjer si ga lahko ogledamo na oltarni 
sliki, delu Matthiasa Schifferja iz 1792. Njegova podoba  
je bila tudi na izginulem baročnem oltarju grajske kapele. 
Na Miklavževo, 6. decembra, je v mestu največji kramarski 
sejem in ena od najlepših zgodb iz njegovega svetništva 
je našla prostor v mestnem grbu. Trem revnim dekletom 
je podaril mošnje zlata, da so se lahko poročila in se jim  
ni bilo treba prodajati. V legendah so mošnje spreminjale 
podobo v zlata jabolka, v zlate krogle ali celo v glave treh 
otrok, ki naj bi jih rešil smrti. Na soboškem grbu je to 
zlato sonce nad srebrno črto mesta na horizontu,  
ki vzhaja in zahaja. 



Prva poselitev 
Pri izgradnji trase avtoceste, ki poteka južno od Murske 
Sobote, je bila z arheološkimi izkopavanji v letih 2000–
2002 ugotovljena poselitev prostora skozi vsa arheološka 
obdobja. O najstarejši poselitvi predela med Mursko 
Soboto in Krogom nam priča grobišče iz bakrene dobe 
(okrog 3 500 pr. n. št.) iz najdišča Pod Kotom – jug pri 
Krogu. Iz starejše železne dobe (800 do 400 pr. n. št)  
je znano večje grobišče z obodnimi jarki grobnih parcel 
na Novi tabli in na Kotare-krogih. Znane so tudi številne 
naselbine iz zgodnje bronaste dobe, starejše in mlajše 
železne dobe v časovnem razponu od 2 500 do 100 pr. n. št.

O rimski poselitvi nam govorijo številni izkopani ostanki 
rimskih naselij in grobišče z obodnimi jarki iz Nove table 
ter nagrobnik Viatorju, ki je vzidan v fasado stolnice.  
Med pomembnejša odkritja pa sodi z aerofotografijo 
odkrita rimska vila iz 2. in 3. stol. pri Rakičanu.

Zgodnjo slovansko poselitev med leti 600 in 800 
dokazujejo številne naselbine iz južnega roba mesta  
z zemljankami, ognjišči, vodnjaki in značilno 
zgodnjeslovansko lončenino. 

Razvoj naselja
O tem, kakšna je bila srednjeveška podoba Sobote, nam 
le nekaj malega povedo arheološke najdbe ob gradu in  
v parku. Urbani značaj sta že od nekdaj določali t. i. velika 
cesta – via magna, današnja ulica Štefana Kovača, ki je  
čez Radgono vodila v Soboto in od tod naprej proti 
Savariji-Sombathelyu, ter t. i. via regna – kraljevska, 
današnja Tišinska cesta. Prvo naselje je zraslo v bližini 
katoliške cerkve. Na lokaciji današnjega gradu se je v  
13. stol. razvil dvor kot sedež zemljiškega gospostva 
Belmura. V diagonali med obema se je v naslednjih 
stoletjih razvilo današnje mesto. Kljub statusu mesta  
je bila Murska Sobota po svoji podobi le podeželski trg. 
Šele ob koncu 19. stol. je pričela kot okrajno središče  
z novimi javnimi stavbami, bankami in meščanskimi 
hišami dobivati podobo mesta. Ob nekaterih 
historicistično zasnovanih zgradbah s konca 19. stol.  
je v mestu zaznati duha secesije, ki je bil nadgrajen  
s funkcionalističnimi načeli modernega urbanizma,  
ki mu lahko sledimo do danes. 

Največjo rast je Murska Sobota doživljala od konca  
60. let 20. stol. dalje, ko je zaradi industrijske rasti 
privabljala nove prebivalce, za katere so se gradila 
blokovska naselja. Okoliške vasi so se postopoma 
spremenile v satelitska in primestna naselja. Industrija, 
bolnišnice pa tudi šole se danes selijo iz mesta ali  
na njegovo obrobje, kjer v novem tisočletju nastajajo 
novi trgovsko-obrtni centri.

Gospodje in gospodarji 
Območje Sobote je v 9. stol. gotovo pripadalo slovanski 
kneževini Spodnja Panonija in salzburški nadškofiji,  
v času frankovsko-madžarskih vojn pa je postalo območje 
madžarskega političnega interesa. V okvir njihove civilne 
in cerkvene uprave je bilo pritegnjeno v 12. stol. kot  
del Železne županije, cerkvenoupravno pa je bilo 
priključeno1094 ustanovljeni škofiji v Zagrebu, ki jo je 
1176 zamenjala škofija Győr. Zemljišče Belmura je kralj 
Andrej II. 1217 spremenil v kronski fevd. Konec 13. stol.  



so ga dobili dolnjelendavski (Alsólendva) gospodje 
Haholdi, vendar so jih kmalu izrinili güsinški grofje in  
nato Amadejci. Nikolaj Amade (Omode) je zemljišče 
združil z gornjelendavskimi (Felsőlendva) posestmi  
in ustvarili največje fevdalno zemljišče na območju 
današnjega Prekmurja. Po njihovem izumrtju je bila 
posest 1365 dodeljena Nikolaju Széchyju. Széchyji so 
1476 Soboto oprostili plačevanja vseh bremen, kar so  
ji potrjevali vsi naslednji gospodarji. Kralj Matija Korvin  
ji je 1479 podelil še svobodne sejemske pravice.

Iz vojaške službe se je že v 14. stol. oblikovala skupina 
soboških svobodnjakov, ki so si za zasluge poleg posesti 
pridobili plemiške nazive. Nedotakljivost plemiških pravic 
in s tem tudi posebnih mestnih pravic je mesto tudi delno 
zavarovala pred turškimi vpadi v 17. stol. Zadnja lastnika 
posesti iz družine Széchy sta jo 1687 prodala Petru 
Szápáryju, ki ga je 1690 kralj imenoval za dednega 
gospoda. Pristojnosti nad nekdanjim gornjelendavskim  
in soboškim zemljiščem sta si od takrat delili družini 
Szápáry in Batthyány, lastniki gradu Rakičan, ter se prek 
porok pozneje tudi družinsko povezali. Grofje Szápáry so 
bili z Mursko Soboto povezani do 30. let 20. stol., ko je 
bilo njihovo premoženje razprodano na dražbi. 

Večinsko slovensko prebivalstvo je konec 1. svetovne 
vojne 1918 dočakalo z zahtevo po samoodločbi.  
Za kratek čas so Soboto zasedli jugoslovanski 
prostovoljci, ki pa so jih Madžari kmalu premagali v t. i. 
soboški bitki. Spomenik padlim prostovoljcev Sokolske 
legije stoji na soboškem pokopališču. Sledila je razglasitev 
Murske republike – edine samostojne sovjetske države  
na današnjih slovenskih tleh in njen zlom v nekaj dneh. 
12. avgusta 1919 so z dovoljenjem mirovne konference  
v mesto že vkorakale vojaške enote Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. V Mursko Soboto so prišli slovenski 
uradniki in učitelji, ki so počasi vplivali tudi na 
spreminjanje njene kulturne podobe. 

Po desetdnevni nemški zasedbi so mesto aprila 1941 
ponovno zasedli Madžari. 1941 je v Murski Soboti  
potekal prvi sodni proces proti partizanom in na 
grajskem dvorišču sta bili izvršeni dve usmrtitvi z 
obešanjem. Vojna se je 1944 iztekala z množično 
deportacijo soboških Židov v koncentracijska taborišča  
in splošno mobilizacijo. 3. aprila 1945 so v Mursko Soboto 
skupaj z domačimi partizani vkorakale enote sovjetske 
Rdeče armade. Upravo je prevzela revolucionarna oblast 
nove socialistične Jugoslavije, ki je sodila domačim 
izdajalcem in pripadnikom nekdanje gospodarske in 
politične elite. Del usmrtitev se je tudi takrat zgodil  
na grajskem dvorišču. 

Razglasitev slovenske neodvisnosti 26. junija 1991 se  
je na glavnem mestnem trgu praznovala s simbolično 
zasaditvijo lipe. Že naslednji dan so območje zasedene 
vojašnice raketirala letala jugoslovanske vojske. 

Mestno upravo so vedno vodili župani. Vloga župana  
je bila v različnih sistemih različno pomembna, gotovo  
pa je pridobila z razvojem lokalne samouprave v novi 
državi Sloveniji. Z ustanovitvijo mestne občine se je 
oblikovala funkcija župana mestne občine, ki je voljen 
neposredno, vendar odgovoren mestnemu svetu.  
Leta 2006 je Murska Sobota postala sedež samostojne 
rimskokatoliške škofije, 2004 pa so Sobočani vstop 
Slovenije v EU počastili z zasaditvijo drevoreda 25  
dreves ob zahodni vpadnici v mesto.



Odprto mesto
Večinsko etnično skupino v Murski Soboti predstavljajo 
Slovenci. Mesto je imelo ob koncu 19. stol. močno 
madžarsko, židovsko in nemško skupnost, ki so 
pomembno oblikovale kulturno podobo razvijajočega  
se mesta. Pomemben delež prebivalstva pa še vedno 
predstavljajo tudi Romi, ki živijo strnjeno v Pušči, 
največjem romskem naselju v Sloveniji. V Murski Soboti 
ima sedež njihova krovna organizacija, Zveza Romov 
Slovenije. 

Pokristjanjevanje poganskih naseljencev je v 9. stol. 
potekalo iz Salzburga in blizu Murske Sobote naj bi bila 
takrat posvečena ena od cerkva. Katoliška veroizpoved  
se je ohranjala prek delovanja škofij in župnij. Novemu 
verskemu gibanju – reformaciji je v 16. stoletju sledila 
večina prebivalstva, dokler ni zmagala protireformacija. 
Evangeličani so 1892 ponovno dobili svojo župnijo in 
1922 samostojni seniorat. V Murski Soboti je od 1976 
registrirana edina baptistična cerkev v Sloveniji, svojo 
moderno svetišče ima binkoštna cerkev, deluje pa tudi 
adventistična cerkev. Židje so se v Soboti intenzivneje 
naseljevali v 19. stol., ko naj bi imeli že tudi svojo 
molilnico. 1908 so zgradili novo sinagogo in Murska 
Sobota je med vojnama postala sedež židovske  
skupnosti v Sloveniji, dokler ni skoraj izginila v 
holokavstu, sinagoga pa je bila 1954 porušena. Na tem 
mestu je leta 2014 bilo postavljeno spominsko obeležje 
judovski skupnosti. Mesto je vedno vabilo priseljence, 
danes pa se je svet tudi za Mursko Soboto odprl na stežaj.

Od obrti do industrije,  
od trgovcev do nakupovalnih središč
Murska Sobota je bila v dobi svojih zadnjih grofov 
razvijajoče se podeželsko mesto, v katero so prihajali 
obrtniki in trgovci. V drugi polovici 18. stol. je bil v mestu 
organiziran ceh gumbarjev, za celotno gospostvo, skupaj 
z Gornjo Lendavo, pa sta delovala tudi združena ceha 
čevljarjev in krojačev. Od 1884 je v mestu delovala 
tiskarna, katere tradicija se je ohranila do sodobnih časov. 
Iz obrtne klavnice se je 1922 razvila mesna industrija in 
postala največji mesni industrijski obrat v državi s široko 
razvejanim izvozom. Agrarno zaledje je sploh spodbujalo 
razvoj živilsko predelovalne industrije in kmetijskih 
zadrug, med njimi pa kaže danes omeniti Pomurske 
mlekarne, Mlinopek in skupino Panvita, ki je v zadnjih 
letih povezala veliko teh sistemov. Leto 1925 pomeni 
začetek konfekcijske industrije v Murski Soboti.  
Dve samostojni šivalnici sta bili po 2. vojni združeni v 
tovarno oblačil Mura s prepoznavno blagovno znamko,  
ki je predstavljala največji konfekcijski obrat v srednji 
Evropi. Pomembno vlogo v razvoju mesta ima gradbena 
dejavnost, kjer ima vodilno vlogo skupina podjetij SGP 
Pomgrad.

V Murski Soboti je bilo že 1856 ustanovljeno prvo  
večje trgovsko podjetje, danes pa je obdana z velikimi 
trgovskimi centri, ki so zrasli na mestnih vpadnicah in 
postajajo planeti za sebe. Na vzhodni vpadnici se razvija 
nova Severna obrtno-industrijska cona – SOIC, podjetniki 
so organizirani v obrtni in gospodarski zbornici, za mlade 
podjetnike pa deluje podjetniški inkubator. V mestnem 
središču je v stičišču obeh trgov pokrita mestna tržnica, 
sicer pa so se v njem naselile številne banke.



Na stičiščih kultur
Murska Sobota je bila vedno tudi kulturno središče  
svoje okolice. Prvo registrirano društvo je bilo 1885 
ustanovljeno Madžarsko izobraževalno društvo za 
Slovensko krajino, ki je izdajalo časopis Murska Sobota  
in okolica (Muraszombat és Vidéke). Pozneje so se 
oblikovala tudi slovenska kulturna društva, ki so svojo 
dejavnost v novejšem času strnila v Kulturno-
umetniškem društvu Štefan Kovač, v okviru katerega 
deluje mednarodno priznani mešani pevski zbor.  
Mnoga društva, ki danes delujejo v mestu, so poleg  
Zavoda za kulturo, turizem in šport, v organizaciji katerega 
se letno zvrsti okoli 70 gledaliških dogodkov in 20 
koncertov različnih glasbenih zvrsti, gibalo kulturnega 
dogajanja v mestu. 

Iz zbirke 1935 ustanovljenega Prekmurskega muzejskega 
društva je 1955 nastal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 
danes eden od najbolj prepoznavnih regionalnih 
muzejev v Sloveniji s stalno razstavo o zgodovini 
Prekmurja, za katero je leta 1999 prejel prestižno 
priznanje Evropskega muzejskega foruma, s tematskimi 
razstavami in programi, ki se vrstijo skozi leto.

V mestu je bila že 1875 bogata knjižnica Kazine, Pokrajinska 
in študijska knjižnica Murska Sobota pa je bila ustanovljena 
1955 na osnovah nekdanje ljudske knjižnice. Poleg raritet  
je najpomembnejša njena zbirka pomurskih tiskov. 

Galerija Murska Sobota se je leta 1978 oblikovala na 
programu prvotnega Paviljona arhitekta Novaka.  
Galerija ustvarja stalno zbirko sodobne likovne umetnosti 
Pomurja, predstavlja dela domačih umetnikov in gosti 
druge razstavljavce. Tradicionalna prireditev je Evropski 
trienale male plastike, ki poteka od 1973. Razstavno 
dejavnost, ob kateri nastaja stalna likovna zbirka, skupaj  
z glasbenimi prireditvami nudi tudi klub PAC.

Kulturni in izobraževalni program za mlade oblikuje  
MIKK – Mladinski kulturni klub z različnimi prireditvami. 

V mestu od 1949 izhaja osrednji regionalni časopis 
Vestnik. Murski val je najbolj odmevna lokalna radijska 
postaja, ki oddaja od 1958, delujejo pa tudi lokalne 
televizije. 

V Murski Soboti so se rodili mnogi pomembni umetniki, 
od nabožnega pisatelja iz 17. stol. Blaža Jaklina, ki so  
mu v prvi polovici 20. stoletja sledili umetniški fotograf 
Jože Kološa-Kološ, karikaturist Ladislav Kondor, 
ustvarjalec risank Miki Muster, igralka Judita Hahn  
in komponist Jože Grlec. 

V drugi polovici 20. stoletja so se številni mladi Sobočani 
izobraževali na umetniških akademijah v Sloveniji in 
tujini. Številni akademski slikarji, dramski igralci, režiserji 
ter akademsko izobraženi glasbeniki pomembno 
sooblikujejo ne le mestni, temveč širši slovenski ali celo 
mednarodni kulturni prostor. Mnogi so dobitniki 
pomembnih, tudi najvišjih slovenskih kulturnih nagrad: 
dramska igralka Nataša Matjašec, koreograf Matjaž Farič, 
režiser Bojan Jablanovec, slikar Sandi Červek. Izjemna je 
tudi bera pisateljskih in pesniških imen srednje in mlajše 
generacije, ki so bili v Murski Soboti bodisi rojeni ali pa  
so mesto izbrali za svoje domovanje in v njem ustvarili 
svoje najboljše stvaritve. Branko Šömen, Feri Lainšček, 
Milan Vincetič, Štefan Kardoš in Dušan Šarotar pa sodijo  
v sam vrh slovenskega literarnega ustvarjanja.



Izobraževalno središče
Prvi učitelj je deloval v Murski Soboti že v času 
reformacije, sicer pa se je v šolsko središče razvila  
v začetku 20. stol. Poleg osnovnih šol je postopoma 
pridobila tudi pet srednjih šol različnih smeri. V zadnjih 
letih se v Murski Soboti razvijajo tudi visokošolski učni 
programi in različni drugi izobraževalni programi.  
Za mlade rodove glasbenih ustvarjalcev skrbi glasbena 
šola, ki je pred leti dobila nove, sodobne prostore.

Hoteli, restavracije, bifeji in zabava 
Murska Sobota je središče turističnega okolja naravnih 
termalni zdravilišč. Osrednji kompleks, ki ponuja nočitve, 
restavracijo, slaščičarno, bazen in rekreacijo, je Hotel 
Diana v središču mesta. V središču mesta je tudi Hotel 
Zvezda z restavracijo in pivnico Zvezda, ki je še posebej 
privlačna v poletnih mesecih zaradi senčnega vrta  
pod kostanji na glavnem trgu. Obe restavraciji poleg 
vsakdanje kontinentalne hrane nudita tradicionalne 
prekmurske jedi, kot so tipične prekmurske koline  
z »bujto repo« in krvavicami, bograč in gibanica. 

Za gostinsko ponudbo v občini skrbi skoraj 200 
gostinskih obratov. Gastronomska in kulinarična 
ponudba mesta je zelo pestra in raznolika. Poleg 
tradicionalnih jedi je prisotna tudi mednarodna ponudba, 
ponudba italijanske, kitajske, balkanske in morske hrane. 

Tudi v okolici Murske Sobote je več dobrih gostiln  
in restavracij, nekatere izstopajo z vrhunsko kvaliteto 
kuhinje. Na kulinarični tradiciji pokrajine se je oblikovala 
blagovna znamka prehrambnih izdelkov Diši po 
Prekmurju.

Sodobne kavarne in bifeji na Trgu kulture, na Ulici  
Štefana Kovača, na Slomškovi ali na Lendavski ulici  
vabijo s prijetnim ambientom ali z udobnimi terasami. 

Večino zabave ponuja mesto v času tradicionalnih 
zabavnih prireditev, kot sta festival Soboški dnevi in 
prireditev Soboško poletje, ki potekata v mestnem 
središču ob poletnih večerih. Atraktivna središča za 
preživljanje prostega časa so se oblikovala tudi znotraj 
nakupovalnih središč na obrobju mesta in poleg restavracij 
in kavarn nudijo še kino, glasbo, biljard ter bowling. 

Šport in prosti čas 
Šport ima v Murski Soboti in njeni okolici dolgoletno 
tradicijo. Prvi športni klub je bil 1924 ustanovljen Športni 
klub Mura, ki upravlja z nogometnim stadionom v 
Fazaneriji. Med vojnama je delovalo telovadno društvo 
Sokol; na njegovo pobudo je bil zgrajen telovadni dom na 
Mladinski ulici, ki še danes opravlja svojo funkcijo. Mesto  
je bodisi imelo ali ima izjemne športnike v namiznem 
tenisu in borilnih športih ter uspešne klube v nogometu, 
rokometu, odbojki in košarki. Mnogo udeležencev in 
aktivnosti je tudi na področju atletike, streljanja, tenisa  
in plesa. Skozi celo leto se v mestu vrstijo prireditve  
v borilnih športih, številni turnirji v ekipnih športih,  
različna tekmovanja v teku in hoji.

V bližnjem Rakičanu je športno letališče, s katerim 
upravlja Aero klub Murska Sobota, znan po organizaciji 
letalskih in balonarskih mitingov pa tudi po akrobatskih 



letalcih. V dvorcu Rakičan ima svoje prostore in konje 
konjeniški klub. V Krogu deluje brodarsko društvo, ki goji 
tradicijo športnega kajakaštva. Za vse, ki si želijo rekreacije, 
so na voljo še mnogi rekreacijski centri in drugi športni 
objekti v občini. 

Analiza je pokazala, da ima občina največje število 
športnih površin na prebivalca v slovenskem prostoru, 
kar priča o dobri razvitosti športnih dejavnosti in  
o priljubljenosti športa.

SPREHOD PO MURSKI SOBOTI 
Župna, danes stolna cerkev sv. Nikolaja se v virih prvič 
omenja 1297. Poznoromansko cerkveno jedro s kornim 
zvonikom izvira s konca 13. stol. V 2. pol. 14. stol. so ga 
prezidali v tristrano sklenjen, rebrasto obokan prezbiterij, 
s kamnoseško pomembnimi parlerijanskimi maskami ter 
poslikan z dvema plastema slikarij. Starejša plast poslikav 
naj bi nastala še pred sredo 14. stol., mlajša pa okrog  
1370 in je zapisana gemerskemu, slovaškemu slikarju.  
Na obočnih poljih pod zvonikom je slikarije konec  
18. stoletja zasnoval graški slikar Matthias Schiffer,  
po zadnji prenovi pa je prezbiterij dobil še slikana okna, 
delo Franca Mesariča iz 2003. Po več prezidavah med  
15. in 18. stol. je bila cerkev v letih 1910–1912 temeljito 
prezidana po načrtih arhitekta Ladislava Takača (László 
Takács 1880–1916). Ta je ohranil jedro stare cerkve,  
ob kateri si je na novo zamislil triladijsko baziliko s prečno 
ladjo ter svodasto kupolo nad sečiščem. Piramidalno 
stopnjevana fasada se v višinski rasti in v jedru starega 
izoblikuje v mogočen, 60 m visok zvonik. Pročelje 
zaznamuje kompozicija petih niš s Szápáryjevim grbom 
ter polkrožno zarisan glavni vhod v cerkev s stiliziranim 
cvetličnim vencem. Zahodno partijo v notranjosti  
zapira orgelska galerija. Triladijska členitev je uglašena  
s psevdohistorističnimi prvinami, oprema pa izvira  
iz različnih madžarskih umetnoobrtnih delavnic.  
V osi glavnega oltarja je velika slika s patronom cerkve,  
sv. Nikolajem, ki obdaruje device, delo Matthisa Schifferja 
iz 1797. Interier odlično dopolnjujejo Kregarjevi in 
Bizovičarjevi vitraži. Namesto stranskih kapel je na južni 
strani ob zvoniku zgrajena grobnica patrona cerkve, 
soboškega grofa, na severni pa oratorij rakičanskega 
grofa s krstilnico in zakristijo.

Okrožno sodišče na Slomškovi ulici 21 so zgradili v  
letih 1909–11 po načrtih Ferenca Jablonskega. To je 
enonadstropna, štiristrano zaključena stavba z večosno 
fasado, na kateri izstopata dva polkrožno zaključena 
strešna venca. Glavni vhod je oblikovan z enakim 
polkrogom kot pritlična okna, krasijo pa ga secesijsko 
oblikovana vrata. 

Hiša na Slomškovi ulici 23 je bila zgrajena v 20. letih 
prejšnjega stol. Izstopajoč dvoosni del povezuje zaprti 
balkon, oprt na tri konzole; polkrožno oblikovano tridelno 
okno zaključuje trikotno nadstrešno čelo. Motiv profiliranih 
konzol se ponovi v polstebrih ob glavnem vhodu.

Hiša na Slovenski ulici 44 je bila zgrajena konec 19. stol.  
v historicističnem slogu, kot je bila zidana večina  
bančnih poslopij tistega časa. Stavba je oblikovana  
v psevdorenesančnem duhu, posebej pa jo odlikujeta 
dva trdnjavska rizalita z bogatejšo členitvijo. 

Hiša na Slovenski ulici 46 je bila zgrajena 1915 po načrtih 
arhitekta Takača. Ta jo je z rahlo pomaknjenim delom 



naslonil na sosednjo stavbo. Oblikoval jo je kot vogalno 
stavbo, na njenem srednjem delu izstopa glavni vhod  
z zaprtim balkonom, oprtim na dva okrogla stebra. 
Pravokotno linijo oken krasita dve, v sgrafitni tehniki 
ornamentirani zidni polji. Le-ti se ponovita nad okni 
glavnega dela stavbe, ogal je zaznamovan z izstopajočim 
polkrožnim pomolom. 

Zgradbo na Slovenski ulici 45, nekdanjo Vrataričevo hišo,  
je projektiral arhitekt Ladislav Takač pred letom 1907. 
Pročelje v nadstropnem delu oblikujejo secesijski 
elementi, njen pritlični del pa je močno prezidan. Plitki 
venci okoli oken, mehko razgibane plasti fasade in strešni 
friz slepih arkad podarjajo hiši oblikovno izvirnost.

Hiša na Slovenski ulici 43, zgradba nekdanje Bölcseve  
hiše z lekarno, verjetno izvira s konca 19. stol. To je  
v historicističnem slogu zgrajena enonadstropna stavba  
s poudarjenim vogalni delom, z izstopajočim kamnitim 
balkonom, oprtim na dvoje volutastih konzol, ter kamnito 
balustrado s krogelnimi nastavki. 

Hiša na Slovenski ulici 41 velja za najlepšo secesijsko 
stavbo v Pomurju. Zgradili so jo 1907 po načrtih Ladislava 
Takača. Zasnovana je kot enonadstropna vogalna stavba, 
s pročelnima fasadama pa nagovarja dve ulici. Vogalno 
partijo poudarja eleganten dvostopenjski strešni stolpič 
in polkrožen kamniti balkon. Ovalnim linijam sledi 
osrednji portal na glavni ulici, ki združuje značilne 
secesijske dekorativne prvine. V tem duhu je uglašena 
notranjost stavbe in arhitektonska rešitev dvoriščne 
strani. Vodilni ornamentalni motiv so čebele in stilizirani 
cvetovi vrtnice. Na vogalu hiše je označen nivo vode  
v veliki poplavi 1925. Dokler niso dogradili prekopa  
med rekama Ledavo in Muro in 1957 asfaltirali prve ulice, 
je Murska Sobota veljala za prašno mesto v sušnih 
obdobjih in blatno v deževnem času, ko so jo nemalokrat 
zalile poplave.

Hišo na Slovenski ulici 39 je projektiral in zgradil  
domačin Štefan Mesarič konec 20. let 20. stol. Odlikuje  
jo dominantna triosna členitev fasade s polkrožno 
oblikovanim visokim vhodom z glavne ulice, z zidanim 
balkonom na okroglih stebrih, z ograjo v prvem 
nadstropju. Izstopa še polkrožno strešno čelo z dvema 
okenskima odprtinama med polstebri. Okna so ravno 
tako polkrožno zaključena, imenitnost fasade pa 
poudarjata še dva zidana dvojna konzolna balkona. 

Restavracija Zvezda na Trgu zmage je bila včasih Casino  
in hotel Dobrai, ki je nosil ime lastnika Janosa Dobraija. 
Enonadstropna historicistična vogalna stavba, ki se  
z glavno fasadno osjo odpira na glavni trg, je bila 
zgrajena 1909. Vhod pod balkonom je bil v kasnejših  
letih zazidan, v funkciji pa je ostal glavni vhod. Razgibana 
fasada, ki jo krasijo rastlinski ornamenti s prevladujočim 
motivom vinske trte, ponavljajoča se obraza mladega in 
starejšega moža in drugi elementi, se zaključuje z lepo 
oblikovanim konzolnim podstrešnim vencem. Mikavni 
stavbni element so tudi psevdobaročno razgibana 
nadstrešna čela s tridelnim okroglimi okenskimi 
odprtinami in stolpiči različnih veličin. 

Z balkona hiše je Vilmoš Tkalec 29. 5. 1919 razglasil 
samostojno Mursko republiko in salon v nadstropju,  
kjer si je možno ogledati dokumente tistega časa, nosi 
enako ime. Fran Sušnik pa je leta 1924 o hotelu Dobrai 
zapisal, da »so njegovi gostje in njega elitna soseska 
prepričani, da so točno sredi božjega sveta, ki se suče ravno 
okoli njih. Tu se zbirajo zvesti sinovi majke Slave, da rešujejo 



važna državna, narodna in kulturna vprašanja ...«  
Hotel je središče dogajanja istoimenskega romana 
Dušana Šarotarja o prekmurskih Židih. 

Hiša na Staneta Rozmana 1 je bila zgrajena okrog 1930 po 
načrtih arhitekta Stjepana Planića. Štirje pari polkrožnih 
gladkih stebrov nosijo ostrešno gredo in delijo fasado na 
osrednji del z oknom, ki sega čez pritličje in nadstropje 
ter na dve stranski osi. Na levi strani je visok ozek vhod. 
Stavba predstavlja slovo historicizmu in napoveduje 
prihod modernizma in novega soboškega arhitekta  
Ferija Novaka, ki je bil na vili izvajalec gradbenih del. 

Evangeličanski kompleks s cerkvijo je bil zgrajen  
v neogotskem slogu v letih 1907–1910 po načrtih Ernőja 
Gereya. Dopolnjujeta ga dve stranski enonadstropni 
stavbi s poudarjenima vogaloma in trikotnimi členjenimi 
strešnimi čeli z dvojnimi okenskimi nišami in stolpiči. 
Cerkev je bila zgrajena po vzoru cerkve v Nagyváradu 
(Oradea) iz opeke s tremi pročelnimi stolpi, izmed katerih 
osrednji zraste v visok zvonik. Okenska rozeta nad 
glavnim vhodom se ponovi v oltarnem delu s podobo 
Martina Lutra. Rebrast strop v notranjosti nosijo stebri,  
na katerih stojita tudi oba stranska balkona vzdolž ladje 
in orgelska galerija nad glavnim vhodom. Arhitekt je 
zasnoval tudi notranjo poslikavo, avtor oltarne slike 
Snemanje s križa pa je Jenő Bory. 

Spomenik zmage je bil zgrajen po načrtih ruskega 
arhitekta Arončika iz belega cararskega marmorja  
v čast in slavo zmagovalcev 2. svetovne vojne: sovjetskih 
vojakov in jugoslovanskih partizanov. Svečano so ga 
odkrili ob prisotnosti predstavnikov zavezniških sil  
12. avgusta 1945. Zasnovan je kot grobnica, ki simbolizira 
obzidje Kremlja, pred katero stoji častna straža, nad njo 
pa se dviga mogočni obelisk z Leninovo podobo na 
bronasti medalji. Tu naj bi bili pokopani sovjetski vojaki, 
ki so padli v Pomurju, vendar so bili njihovi ostanki 
preneseni v skupne grobove na soboškem pokopališču. 
Avtorja plastik dveh vojakov sta brata Zdenko in Boris 
Kalin. Topova na obeh stranskih ploščadih sta del 
takratne vojne opreme. Ob zlomu komunizma, ko je 
padlo mnogo podobnih spomenikov, se je ta ohranil kot 
svojevrsten simbol Murske Sobote in njene zgodovine, 
obenem pa ohranja spomin na žrtve, ki jih je terjala vojna. 

Mestni park je eden najlepših ohranjenih grajskih parkov 
v Sloveniji in se razprostira na površini devetih hektarjev 
in pol. V njem so dvestoletni hrasti, gabri, jeseni, lipe,  
za angleški park značilne travne zaplate in majhno 
umetno jezero. Do grajskega poslopja vodi od 
evangeličanske cerkve skozi park Trubarjev drevored,  
ob njem pa je nekaj javnih plastik: doprsni kip prvega 
slovenskega pisatelja Primoža Trubarja, delo kiparja 
Draga Tršarja, spomenik učiteljem, ki so padli v 2. vojni,  
in spomenik prvim prekmurskim pisateljem, delo Ferija 
Novaka, postavljen ob 20–letnici priključitve Prekmurja  
k Sloveniji. V parku je organizirano razvrščenih 19 
kamnitih litopunktur, delo kiparja Marka Pogačnika.  
V mestnem parku je tudi otroško igrišče, kvaliteto zelenih 
površin pa dopolnjuje Fazanerija, ostanek nekdanjega 
gozda na severozahodu mesta. Po zelenih površinah 
mesta vodi zelena pot, ki se prične in zaključi pred 
Pokrajinsko in študijsko knjižnico. 

Grad Murska Sobota (nekdanji Szápáryjev grad) se kot 
dvorec Bel Mura v virih prvič omenja 1255, ko sta v  
njem palatin in slavonski ban Roland urejala zemljiško-
premoženjske zadeve. Kot upravni sedež zemljišča je  





v 2. polovici 14. stoletja prešel v last plemiške rodbine 
Széchy, ki je na njegovem mestu v 2. pol. 16. stol. zgradila 
štiritraktni, dvonadstropni renesančni dvorec z 
izstopajočimi pravokotnimi ogelnimi stolpi. Leta 1687  
je grad kupil Peter Szápáry, od njegovih dedičev pa leta 
1934 Občina Murska Sobota. Sedanja podoba dvorca 
izvira zvečine iz 1. polovice 18. stol., ko so dvoriščne 
trakte obzidali z arkadami, na novo členili fasade ter 
dodatno oblikovali oba vhodna portala. Starejša zasnova 
severnega portala in nekaj skritih renesančnih oken 
govori o tem, da je severno pročelje najstarejši del 
objekta, ki ga danes krasi baročno členjen triosni rizalit. 
Vzhodno pročelje odlikuje imeniten baročni portal  
z atlantoma iz 1. četrtine 18. stol., sprva del 
budimpeštanske palače Grassalkovich (porušena konec 
19. stol.). V notranjosti se je iz časa po sredini 18. stol. 
ohranil imeniten grajski salon, poslikan v poznobaročni 
iluzionistični maniri z ikonografsko uresničitvijo alegorije 
miru, pripisan Johannesu Pöcklu. Arhitekturno izstopa  
še nekdanja grajska kapela, danes profani prostor za 
civilne poroke. Na mestu nekdanjega oltarnega dela so  
v vertikalno os postavljene »črne« slike domačega slikarja 
Sandija Červeka. V gradu se nahaja Pokrajinski muzej 
Murska Sobota.  

Korak v sodobnost
Soboški arhitekt Feri Novak (1906–1959) se je izšolal  
na Dunaju, za nekaj mesecev (1938) pa je sodeloval  
v ateljeju znanega francoskega arhitekta Le Courbusiera. 
S svojimi deli se je že pred vojno zapisal arhitekturnemu 
funkcionalizmu, povsem pa je zaznamoval povojni 
modernistični čas v Murski Soboti. V letih 1934–35 je 
projektiral soboško kopališče v Fazaneriji, 1936 nekdanji 
Delavski dom, vogalno stavbo na Trgu zmage, kjer je 
danes sedež Mestne občine Murska Sobota, Vučakovo vilo 
na vhodu v Trubarjev drevored, 1951 poslopje nekdanjega 
kina in projektivnega urada v Ulici Štefana Kovača.  
Ob njej se vrstijo tudi značilni pravokotni stanovanjski 
bloki, nekoliko umaknjeni od prometnice, ki si jih je 
zamislil 1956. Od konca vojne do smrti je urbanistično 
skrbel za Mursko Soboto, oblikoval več stanovanjskih 
blokov ter več drugih stanovanjskih in javnih stavb in 
spomenikov. Med slednjimi izstopata spominska plošča  
in obelisk padlim žrtvam in umrlim internirancem 2. vojne 
na mestnem pokopališču iz 1948. 

Njegovo in Takačevo dediščino vogalnih stavb je  
v sodobni soboški arhitekturi povzel Edvard Jalšovec  
in oblikoval nekaj najlepših sodobnih objektov, med 
katerimi izstopa Šavel center na Cvetkovi 10–12. Svetlo 
modra štirinadstropna stavba z značilnimi izstopajočimi 
balkoni z enim svojim delom sledi polkrožni liniji ulice  
in se z vmesnim steklenim komunikacijskim delom 
naslanja na drugega, ki je postavljen v ravni liniji. Ob  
njej je v zaledju glavne ulice oblikovan v tri prostorske 
volumne povezani kompleks glasbene šole in treh,  
v zelenje umeščenih in v različne smeri postavljenih 
stanovanjskih blokov, delo še enega prodornega 
soboškega arhitekta Andreja Kalamarja. Ta nas vabi  
s svojimi mehkimi ovalnimi formami ali z značilnimi 
barvnimi niansami, ki se veselo razživijo na potiskanih 
steklenih površinah stanovanjskega objekta Sončnica 
nedaleč stran. Družbi pomembnih soboških arhitektov se 
je s projektiranjem stavbe Pokrajinske in študijske knjižnice, 
štirinadstropne steklene stavbe na Zvezni ulici 10,  



in mrliške vežice na mestnem pokopališču pridružil Iztok 
Zrinski. Oba objekta zaznamujeta značilna plavajoča 
nastreška, postavljena na gracilne visoke okrogle stebre,  
s katerimi se arhitekt v sodobnem izrazu priklanja 
klasičnim kolonadnim linijam nekdanjih svetišč.

V OKOLICI

Dvorec v Rakičanu 
Rakičan se v virih prvič omenja 1322 kot Rekethye in  
je imel v 17. stol. trške pravice. Tu naj bi ob glavni kraljevi 
cesti že v srednjem veku stal grad, vendar se utrjena 
postojanka prvič omenja 1431. Srednjeveško jedro gradu 
so domala izbrisale poznejše prezidave. Plemiška rodbina 
Batthyány, ki je gospodarila s posestjo najdlje, je v 1. pol. 
17. stol. grad dodatno utrdila zaradi turške nevarnosti.  
Po prenehanju turških vpadov so ga temeljito prezidali 
po baročnem okusu, tako da je iz utrdbe v poznem  
17. in 18. stoletju nastal podeželski dvorec, kakršnega 
poznamo danes. Razmeroma veliko notranje dvorišče 
oklepajo štirje trakti. Izstopa osrednje, enonadstropno 
bivanjsko poslopje. Stolpa na ogalih sta dvonadstropna 
in zamejujeta pročelje z izstopajočim, reprezentančnim 
vhodnim delom. Tega odlikuje bogato oblikovano čelo,  
ki se v dveh volutastih krilih izteče v trikotnem zaključku, 
s tremi kamnitimi vazami na vrhu. Shema tega rizalita je 
ponovljena tudi na dvoriščni strani, kjer glavno poslopje  
v pritličju in nadstropju podpirajo na močne zidane slope 
postavljene arkade. Preostali trije trakti so pritlični in so 
brez posebnega stavbnega okrasja, razen renesančnega 
portala, ki omogoča dostop na dvorišče s cestne strani.  
Z odhodom zadnjih lastnikov, nemške plemiške rodbine 
Saint Julien Walssee, in v ujmah časa se je za nekdanjim 
inventarjem izgubila sleherna sled. Šele prenova 
zadnjega desetletja je razkrila nekaj pomembnega 
okrasja, zlasti partije baročnega štuka. Dvorec obdaja 
dobro ohranjen angleški park.

Reka Mura 
Z reko Muro so ljudje, ki živijo ob njenih bregovih, 
predvsem izjemno čustveno povezani. Skozi zgodovino 
je nenehno spreminjala tok in ustvarila mnoge mrtvice,  
ki so v domišljijo zbujale rečne vile in druga mitska bitja, 
dajale navdih pesnikom in slikarjem, danes pa so še 
vedno prostor redkih rastlinskih in živalskih vrst. Njena 
struga je bila regulirana, tok je postal hiter, toda skrivnost 
mrtvic in posebna srebrna svetloba, ki se v zgodnjih  
jutrih ustvarja na reki, sta ostali. Ljudje zaradi poplav 
nikoli niso naselili njenega obrežja, so pa zato gradili 
brode, kakršen še vedno vozi pri Krogu ter povezuje 
Prekmurje in Štajersko, in mostove, kakšen je tudi 833 m 
dolg avtocestni most, najdaljši most v Sloveniji. Ob Muri 
so urejene sprehajalne poti, prostori za piknike, v Krogu 
in Bakovcih organizirajo spuste po reki, cela občina 
Murska Sobota pa je izhodišče kolesarskih poti, ki  
vodijo v naravo: k Muri, v ravninske vasi Ravenskega  
in Dolinskega ali na obronke Goričkega.



Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
T: 02 5251 677, F: 02 5251 615
E: mestna.obcina@murska-sobota.si
I: www.murska-sobota.si

TIC Murska Sobota
Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota
T: 02 5341 130
E: tic.sobota@gmail.com
Odpiralni čas: 
ponedeljek – petek od 9.00 do 16.00
sobota od 9.00 do 12.00

Pomurski muzej Murska Sobota
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
T: 02 5271 706, 02 5351 458
E: info@pomurski-muzej.si
I: www.pomurski.muzej.si
Odpiralni čas:
torek – petek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota
Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota
T: 02 5308 110
E: info@ms.sik.si
I : www.ms.sik.si
Odpiralni čas:
ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-13.00

Galerija Murska Sobota
Kocljeva ulica 7, 9000 Murska Sobota
T: 02 5223 834
I: www.galerija-ms.si
Odpiralni čas:
torek-petek 9.00-17.00
sobota 9.00-12.00

MIKK Murska Sobota
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
T: 02 5349 890
I: www.mikk.si

Zavod za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
T: 02 5214 380 tajništvo
T: 02 5214 381 blagajna Gledališča Park
                             od 14.00 do 17.00
E: info@zkts-ms.si
I: www.zkts-ms.si

GOSPODARSKA ZDRUŽENJA

Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
T: 02 5213 650
I: www.gzs.si

Območna obrtno podjetniška zbornica
Murska Sobota
Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota
T: 02 5214 010 
I: www.ooz-ms.si

Izdajatelj: Mestna občina Murska Sobota / redakcija: Darja Potočnik / besedilo: Metka Fujs / recenzija: Janez Balažic / oblikovanje: 
Sandi Červek / grafična priprava: Atelje za črko in sliko / fotografije: Lado Klar (32), Jože Pojbič (15), Tanja Zrinski (10), Miran Rojko (6) iz 
Fotokluba Murska Sobota, Dušan Antolin (4), Gregor Čiček (2), Andrej Car (1) in Cie Pal Frenak (1) iz Festivala Front@, arhiv Aerokluba 
Murska Sobota, arhiv Hotela Diana, arhiv Galerije Murska Sobota, arhiv MIKK-a, arhiv Petra Podlunška, arhiv Pomurskega muzeja 
Murska Sobota (Tomislav Vrečič, Dragan Arrigler) / tisk: Tiskarna digitalni tisk, Murska Sobota / naklada 3 000 izvodov, marec 2015.

Regionalna razvojna agencija Mura
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
T: 02 5361 461
F: 02 5361 465
E: info@rra-mura.si
I: www.rra-mura.si

Razvojni center Murska Sobota
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
T: 059 081 145
E: razvojni.center@rcms.si

PRENOČIŠČA 

Hotel DIANA***
Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota
T: 02 5141 200
F: 02 5141 245
E: recepcija@hotel-diana.si
I: www.hotel-diana.si

Hotel ZVEZDA***
Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota
T: 02 5391 573 ali 0590 86 259
F: 02 5391 571
E: recepcija@hotel-zvezda.si
I: www.hotel-zvezda.si

Lovenjakov dvor - Hotel ŠTRK****
Polana 40, 9000 Murska Sobota
T: 02 5252 159
F: 02 5252 157
E: hotel.strk@siol.net
I: www.lovenjakov-dvor.si

YOUTH HOSTEL - DIJAŠKI DOM Murska 
Sobota
Tomšičeva ulica 15, 9000 Murska Sobota
T: 02 5300 310
F: 02 5300 311
E: info@d-dom.ms.edus.si
I: www.d-dom.ms.edus.si

RIS Dvorec Rakičan**
Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota
T: 02 5351 896
F: 02 5351 897
E: info@ris-dr.si
I: www.ris-dr.si

Motel ČARDA D.O.O.
PENZION - RESTAVRACIJA***
Nemčavci 39c, 9000 Murska Sobota
T: 02 5481 118
M: 031 518 255
E: motel.carda@siol.net
I: www.motel-carda.si

Penzion LETALIŠČE
Muzge 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota
T: 02 5361 006
M: 031 508 142
F: 02 5361 006
E: info@penzion-letalisce.si
I: www.motel-bagari.si
 
Prenočišče CIPOT
Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota
T: 02 5321 295
F: 02 5211 215
E: murska.transport@siol.net
I: www.murska-transport.com

Ingolstadt, Nemčija, od 1979
Paraćin, Srbija, od 1979 
Bethlehem, Pennsylvanija, ZDA, od 1996
Podstrana, Hrvaška, od 2000
Turnov, Češka, od 2005
Körmend, Madžarska, od 2012

Partnerska in pobratena mesta Murske Sobote

februar PUSTOVANJE v mestnem središču 

maj DRUŽINSKI PIKNIK v mestnem parku 

 BOGRAČIADA pred hotelom Diana, 
tekmovanje v kuhanju bograča na odprtem ognju 

junij FESTIVAL SOBOŠKI DNEVI 
v mestnem parku, kulturno zabavni festival 

 POLETNA MUZEJSKA NOČ 
Pomurski muzej Murska Sobota

julij in  SOBOŠKO POLETJE na Trgu kulture,
avgust koncerti ob petkih zvečer in sobotni dopoldnevi z 

otroškim programom

avgust RIBIŠKI PIKNIK  ob Soboškem jezeru, glasbeno 
zabavna prireditev s ponudbo ribjih jedi

september FRONTA, mednarodni festival sodobnega plesa, 
Zavod Flota 

oktober TREJZINO SENJE v mestnem središču, 
kramarski in rokodelski sejem (15. oktober)

 FESTIVAL BUJTE REPE pred hotelom Diana, 
tekmovanje v kuhanju 

 PLES - NOČ ČAROVNIC v dvorcu Rakičan, 
celodnevni čarovniški program, večerni zabavni 
program

november MARTINOVANJE v mestnem središču 

december MIKLOŠOVO SENJE v mestnem središču, 
kramarski in rokodelski sejem s spremljajočim 
programom (6. december)

 BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM v mestnem središču, 
kulinarična ponudba, ponudba božično – 
novoletnih daril in praznični program

 SILVESTROVANJE v mestnem središču

Prireditve v Murski SobotiInformacije

Splošni podatki  
o Mestni občini Murska Sobota

Število prebivalcev: 20.266
Površina: 64,44 km2

Nadmorska višina: 190 m
Povprečno število sončnih ur:  
1660 na leto www.murska-sobota.si, www.zkts-ms.si


